
 

 
 
REFERAT  

 
Til stede: Dag Erling, Ingvild, Lena, Bjørn Erik, Andreas, Cecilie (sekretær/FK) 
Skype: Roald Amundsen til stede på Skype under deler av møtet 
Forfall: Terje Myhr, Martin Olaisen 
Dato: 2. – 4. september 2016 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Ambassadeur Hotel, Drammen 
Tid: Fredag kl. 18:00 til søndag kl. 14:00 

 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R08/16    Referat møte 25. august 

Grunnet kort tid mellom møte 25. august og 2.-4. september vil begge referatene 
godkjennes på neste møte. 

Sak OR15/16    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i Komité speiding. 

 
Sak OR16/16 Orientering fra forbundskontoret 

- Det blir nasjonalt trinn 3 i Bodø 21. - 23. oktober. 
  
Sak OP08/16 Oppnevninger 

-  Overdommer Rover 5-kamp: Rolf Bergheim (2. Sandnes sjø).  
  
Egne saker: 
  
Sak 37/16 Roverarrangementer 2017 

I 2017 er det foreløpig tre arrangementer for rovere som komité speiding har ansvaret 
for: Trinn 2 i februar, Roverstevnet og Rover 5-kamp. Ingen av arrangementene har 
arrangører eller prosjektledere foreløpig. 

 
Sak 38/16 LeirLØFT - KS sin deltagelse 

Komité speiding diskuterte sin deltagelse på leirLØFT i Bodø 23. - 25. september. 
Komiteen lager to økter til bruk på lørdag 24. september. Komité speiding skal også 
bidra med informasjon om komiteens arbeid under fellesøkten på søndag. 

 
Sak 39/16 LeirLØFT - status og oppdatering 

Komité speiding ble informert om status for leirLØFT i Bodø. 
 



 

 
 
Sak 40/16 Lederpleie på LeirLØFT 

Komité speiding diskuterte lederpleie på leirLØFT. 
 
Sak 41/16 Arrangementer på NSFs eiendommer i 2017 

Komité speiding så på behovet for å booke noen av NSFs nasjonale eiendommer for 
2017, siden det åpnes for booking av grupper og andre 15. september. Fjellederkurset 
skal være på Solstølen og må bookes inn. 
 

Sak 42/16 Deltagelse the Academy 
Her diskuterte komité speiding hvem i komiteen som skal delta på the Academy.  
 
Komité speiding har også fått i oppgave å rekruttere en person som skal delta fra 
ledertrenermiljøet. Komiteen utformer en tekst som sendes ut til oppnevnte 
ledertrenere, der det kan søkes om deltakelse. 

 
Sak 43/16 Nordic Leadership Course 

Komité speiding har fått i oppgave å nominere 1-2 personer til en prosjektgruppe som 
skal utarbeide og avholde “Nordic Leadership Course”, Scouterna i Sverige har det 
overordnede ansvaret for kurset. Det er prosjektgruppen i Sverige som velger ut 
prosjektdeltagerne basert på nominasjonene fra de nordiske landene. 
 
Kurset er blitt utlyst på hjemmesidene til Norges Speiderforbund, og delt i 
Facebook-gruppa “Ledertrenere i NSF”. Frist for å sende inn søknad er 11. september. 
 

Sak 44/16 Oppfølging av rapport fra Juliette Low Seminar 
Saken vil bli tatt opp på et senere møte 

 
Sak 45/16 Treningsprogrammet - navneendring 

I mars 2016 (sak 15/16 møte 3-2016) ønsket komité speiding at forbundskontoret laget 
et forslag til begreper som kan erstatte begrepet “treningsprogram”, samt skrive fordeler 
og ulemper med de ulike forslagene. Forbundskontoret har nå utarbeidet et notat om 
navneendring, som ble diskutert av komité speiding. 
 
Komité speiding ønsket å undersøke nærmere om det eksisterer uklarhet rundt 
begrepet “treningsprogram” før de fatter et vedtak om navneendring. 

 
Komité speiding vil bruke LeirLØFT i Bodø 23. - 25. september til å ha en liten 
undersøkelse om folks forståelse av begrepet “treningsprogram”. 

 
Sak 46/16 Speidertinget 

Komité speiding diskuterte sin deltagelse på Speidertinget 4. - 6. november. Delegat fra 
Komité speiding vil være Dag Erling Austvik. Ingvild Djupvik, Lena Frantzen og Roald 
Amundsen vil også være til stede. 

 
Sak 47/16 Ledertrening i Vesterlen krets 

Komité speiding diskuterte invitasjon til å delta på samling for ledertrenere i Vesterlen. 
krets. 
 

 



 

 
 
Sak 48/16 Arrangementsliste 2016 og 2017 

Det var ingen nye arrangementer å tilføye arrangementslisten. 
 
Sak 49/16 Speider-Sport 

Komité speiding har fått en henvendelse fra Speider-Sport angående roverlogger og 
fordypningsmerkeboka. Komiteen diskuterte dette. 

 
Sak 50/16 Ledertrenerkurset - status og godkjenning av budsjett 

Ledertrenerkurset er nå lagt til i arrangementslisten på speiding.no. Påmelding vil 
åpnes snarest. Første helg av kurset vil foregå på Frikvarteret i Vesterlen krets 11.-13. 
november. Budsjettet for ledertrenerkurset ble lagt frem for komité speiding. 
 
Vedtak: Budsjettet godkjennes 

 
Eventuelle andre saker 
Ingen saker kom opp under dette punktet. 

 
 
 
 
 


